Zápis
z rokovania č.7/2017 Správnej rady SVF, konanej 19.12.2017
v Dome športu v Bratislave.
Prítomní členovia SR SVF: Martin Kraščenič – prezident SVF
Holienčik Roman – člen SR za marketing
Dubovec Miloš – člen SR plážový volejbal
Suchánek Michal – člen SR za regionálny volejbal
Prieložný Igor – člen SR za vrcholový volejbal
Haťapka Karol – člen SR pre legislatívno-právne otázky
Kmeť Tomáš- člen SR za športovcov
Hank Štefan – člen SR – zástupca rozhodcov
Ospravedlnený:

Kardoš Marek – člen SR pre vzdelávanie a metodiku

Prizvaní:

Vestenická Tatiana – kontrolór SVF
Halanda Ľubor – čestný prezident SVF
Singer Tomáš – poverený vedením sekretariátu, konateľ SVM
Stražay Ľubomír – súťažný riaditeľ
Bukovská Ingrid – ekonómka SVF
Palkovič Katarína – administratívny pracovník SVF

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod – predstava riadenia SVF a sekretariátu SVF (Kraščenič)
Odovzdanie menovacích dekrétov (Kraščenič)
Návrh a schválenie viceprezidentov SVF (Kraščenič)
Návrh a schválenie gen. sekretára/výkonného riaditeľa SVF (Kraščenič)
Plán práce Správnej rady na r. 2018 (Kraščenič)
Návrh rozpočtu SVF na r. 2018 (Bukovská)
Návrh rozpočtu SVM na rok 2018 (Singer)
Centrálne vyplácanie rozhodcov (Stražay, Hank)
Rôzne

K bodu 1:
p. Kraščenič – privítal členov Správnej rady SVF a prizvaných, na prvom zasadnutí Správnej
rady v novom zložení a zároveň ospravedlnil p. Kardoša z neúčasti na rokovaní z dôvodu jeho
účasti v Challenge cupe v Ankare.
K bodu 2:
p. Kraščenič – odovzdal členom Správnej rady SVF menovacie dekréty.
K bodu 3:
p. Kračšenič - podľa Stanov by sme na prvom zasadnutí mali schváliť viceprezidentov SVF.
Chcem, aby to bola osoba, na ktorú sa môžem spoľahnúť a mám v ňom dôveru, preto
navrhujem na tento post p. Karola Haťapku. Za viceprezidenta pre marketing navrhujem p.
Romana Holienčika a za viceprezidenta pre plážový volejbal p. Miloša Dubovca.
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p. Holienčik – čo bude ich hlavnou úlohou? Je to post na zastupovanie v čase tvojej
neprítomnosti?
p. Kračenič – úlohou 1. viceprezidenta je aj moje zastupovanie v prípade dlhodobejšej
neprítomnosti, u viceprezidentov ide o reprezentačnú funkciu, pri zastupovaní SVF pri
rôznych stretnutiach, v rokovaniach s firmami, inštitúciami alebo inými organizáciami
p. Dubovec – mali by byť dvaja dôležití viceprezidenti, jeden by mal rozumieť ekonomike
a druhý športovej stránke.
p. Holienčik – väčšina z nás je prvý krát na zasadnutí tak dôležitého orgánu ako je Správna
rada, preto treba ozrejmiť, aké budú mať právomoci viceprezidenti. Budú mať aj podpisové
právo?
p. Halanda – je neštandardné, aby členovia SR/viceprezidenti mali také isté právomoci ako
prezident. Prvý viceprezident ho môže zastupovať v čase neprítomnosti. Generálny sekretár
alebo výkonný riaditeľ organizuje a riadi sekretariát.
p. Haťapka – kompetencie viceprezidenta určujú Stanovy SVF. V prípade nemožnosti výkonu
funkcie prezidenta, zastupuje prezidenta prvý viceprezident.
p. Holienčik – dal návrh hlasovať za počet viceprezidentov SVF.
p. Hank – jeden viceprezident musí byť, druhý môže byť. Táto štruktúra musí vychádzať zo
Stanov SVF.
p. Dubovec – navrhuje jedného viceprezidenta p. Romana Holienčika.
p. Kračšenič – je potrebné mať viac viceprezidentov.
p. Prieložný – mali by sme vytvoriť viceprezidenta pre mládež.
p. Haťapka – základná štruktúra je daná Stanovami SVF, čl.37 bod 5 hovorí o prvom
viceprezidentovi a bod 6 dáva priestor pre ostatných viceprezidentov.
p. Kraščenič – navrhuje hlasovať o počte viceprezidentov, s tým, že bude prvý viceprezident
a dvaja ďalší.
p. Kračšenič dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 7
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1
SR SVF schválila počet viceprezidentov - prvého viceprezidenta a dvoch ďalších
viceprezidentov.
p. Kraščenič navrhol p. Karola Haťapku za prvého viceprezidenta SVF a dal hlasovať o tomto
návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 2

19.12.2017

Slovenská volejbalová federácia – Zápis SR SVF

strana 2

Proti – 1
Zdržali sa hlasovania – 5
SR SVF neschválila p. Karola Haťapku za prvého viceprezidenta SVF.
p. Dubovec - navrhol p. Romana Holienčika za prvého viceprezidenta SVF.
p. Kraščenič - dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 4
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 4
SR SVF neschválila p. Romana Holienčika za prvého viceprezidenta SVF.
p. Holienčik – dal návrh, aby sa voľba viceprezidentov SVF odložila na najbližšie zasadnutie
SR SVF.

K bodu 4:
p. Kraščenič - predstavil novú organizačnú štruktúru Slovenskej volejbalovej federácie.
Riadiace kompetencie budú rozdelené medzi prezidenta a generálneho sekretára/výkonného
riaditeľa SVF. Moja funkcia prezidenta bude viac reprezentatívna ako operatívna.
Z prezidenta sa bremeno presunie na generálneho sekretára/výkonného riaditeľa, ktorý bude
riadiť sekretariát. Chceme vytvoriť nové odborné rady a komisie a schváliť novú výkonnú
štruktúru federácie.
p. Holienčik – ak má byť generálny sekretár alebo výkonný riaditeľ jedna osoba, je lepšie
ponechať funkciu generálny sekretár. V jednaní so štátom a inými orgánmi to bude lepšie,
nakoľko hneď budú vedieť o koho sa jedná. Mal to byť človek, ktorý bude motivovaný a nie
len finančne, mal by byť zamestnaný na hlavný pracovný pomer. Doteraz sme nemali túto
funkciu, preto by sme mali urobiť návrh čo bude mať v kompetencií a aké budú jeho úlohy.
p. Holienčik dal návrh za vytvorenie funkcie generálneho sekretára/výkonného riaditeľa.
p. Kračšenič dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 8
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
SR SVF schválila vytvorenie funkcie generálneho sekretára/výkonného riaditeľa.
p. Kraščenič – dal návrh hlasovať za názov tejto pozície.
p. Kraščenič – navrhuje pomenovať funkciu generálny sekretár SVF a dal hlasovať o tomto
návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 8
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
SR SVF schválila názov funkcie - generálny sekretár SVF.
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p. Dubovec – generálnemu sekretárovi by sme mali dať pracovnú zmluvu na dobu určitú – na
1 rok, aby ukázal čo vie a potom by sa mu predĺžila o ďalšie 3 roky.
p. Kraščenič – chcem, aby osoba generálneho sekretára, ktorej zverím celú agendu môjho
volebného programu, bola so mnou celé volebné obdobie, teda 4 roky.
p. Kmeť – otázkou je, či bude ten človek motivovaný keď bude mať zmluvu len na rok. Štyri
roky sú v poriadku.
p. Hank – nerobí sa na takúto pozíciu výberové konanie vo firmách?
p. Haťapka – osobu generálneho riaditeľa navrhuje prezident.
p. Holienčik – mali by sme pripraviť podmienky pre prácu generálneho sekretára.
Správna rada SVF ukladá prezidentovi SVF, aby na najbližšie zasadnutie SR SVF
pripravil podmienky pre funkciu generálneho sekretára SVF a návrh kandidáta.
p. Kračšenič dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 8
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
p. Kraščenič – dal návrh poveriť riadením sekretariátu federácie p. Tomáša Singera a to
až do zvolenia generálneho sekretára SVF podľa Stanov SVF článok 51 odsek 2.
p. Kračšenič dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 8
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
SR SVF schválila Tomáša Singera riadením sekretariátu federácie a to až do zvolenia
generálneho sekretára SVF.
p. Holienčik – navrhuje, aby sa nová organizačná štruktúra schvaľovala na ďalšom zasadnutí
SR SVF, a to z dôvodu, že nebol čas si štruktúru dôsledne preštudovať.
K bodu 5:
p. Kraščenič – predložil plán práce Správnej rady SVF. Každý člen SR má pod patronátom
svoju odbornú komisiu, radu alebo pracovnú skupinu a každý člen SR si môže doplniť
a rozšíriť svoj plán, prípadne zmeniť termíny podľa vlastných potrieb. V oblastiach máme
záujem vytvoriť koordinátorov.
p. Singer – detailnejšie predstavil rámcový plán práce SR SVF. V prvej časti sú úlohy
týkajúce sa najmä vypracovania a schvaľovania návrhov všetkých dôležitých koncepčných
materiálov ako aj vypracovania viacerých predpisov alebo ich aktualizácie a zosúladenie so
stanovami SVF. Ďalej je to vymenovanie predsedov a členov odborných orgánov a riešenie
ekonomickej agendy. Taktiež úlohy týkajúce sa štátnej reprezentácie, mládeže a súťaží.
V druhej časti sú už úlohy týkajúce sa jednotlivých členov SR.
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p. Prieložný – požiadal o definíciu jeho funkcie v SR – vrcholový volejbal. Čo všetko táto
funkcia zahŕňa? Aj reprezentácie, vrcholový beach? Aj mládež je vrcholový volejbal.
p. Haťapka – v stanovách sa uvádza, že člen SR SVF pre vrcholový volejbal je zástupca
volejbalových klubov najvyššej súťaže mužov a žien.
SR SVF poveruje prezidenta SVF predložiť návrh kompetencií pre jednotlivé funkcie
členov SR SVF a obsadenia v orgánoch SVF.
K bodu 6:
p. Bukovská – predložila členom SR SVF návrh rozpočtu SVF na rok 2018. Rozpočet
reprezentácií sa pripravuje na základe počtu akcií v danom roku. V návrhu rozpočtu
sekretariátu sme upravili výšky pracovných zmlúv nahor, nakoľko je v pláne prijať nových
pracovníkov na sekretariát.
p. Singer - koncom januára by malo MŠ SR zverejniť dotácie na 2018. Príspevok zo štátneho
rozpočtu by mal byť účelovo viazaný 15 % na kluby pomerne podľa počtu družstiev
v súťažiach, 20% na talentovanú mládež, zvyšok na činnosť RD a SVF. Zväzy presadzujú
zmenu v zákone, aby si mohli stanoviť kritéria na rozdelenie prostriedkov určených pre
mládež. V rozpočte sú zahrnuté aj pohyblivé výdavky na rok 2018, ktoré závisia od postupu
reprezentačných družstiev v súťažiach. V rozpočte sa počíta s navýšením zdrojov na podporu
mládeže, ObV SVF, rovnako tiež aj pre plážový volejbal a snow volejbal, kde je garantovaná
aj minimálna podpora tímu Dubovcová – Štrbová vo výške 50 000 € v rámci projektu TOKIO
2020. Rovnako je v pláne podpora klubov, ktoré sa zúčastnia v pohároch CEV.
p. Dubovec – informoval členov SR SVF, že beach volejbalová dvojica Dubovcová – Štrbová
začína sezónu už 3.1.2018 turnajom v Haagu, a preto potrebuje uvoľniť časť peňazí
z rozpočtu na rok 2018, aby sa mohli turnaja zúčastniť a pripravovať na ďalšie turnaje.
p. Dubovec – požiadal o 15 000.-€ na činnosť reprezentačnej dvojice Dubovcová – Štrbová,
na turnaje FIVB a CEV a prípravu počas mesiacov január – február. Peniaze budú zahrnuté
v rozpočte dvojice za rok 2018.
p. Kračšenič dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 8
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
SR SVF schválila sumu 15 000.-€ na činnosť reprezentačnej dvojice Dubovcová –
Štrbová, na turnaje FIVB a CEV a prípravu počas mesiacov január – február.
p. Holienčik - požiadal predložiť k rozpočtu SVF aj skutočnosť za rok 2017, aby sme to
vedeli porovnať.

K bodu 7:
p. Singer – predložil členom SR SVF návrh rozpočtu SVM na rok 2018. Finančná situácia sa
výrazne zlepšila už v r. 2017 vďaka podpisu zmluvy s Tiposom a novému mediálnemu
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partnerovi Media Fresh. Záväzky voči SVF boli vyrovnané. Príjmy SVM sú z predaja
marketingových a reklamných práv. V návrhu rozpočtu SVM je zahrnutá podpora extraligy
mužov a žien, plážového volejbalu a reprezentácie a jej medzinárodných podujatí.
p. Dubovec – požiadal prezidenta, aby rozposlal členom SR marketingovú zmluvu s Media
Fresh.
K bodu 8:
p. Stražay – na základe uznesenia z Konferencie SVF, musíme prehodnotiť systém
centrálneho vyplácania rozhodcov (mesačný depozit pre kluby, centrálne vyplácanie iba
dohodárov a kontrola matematického výpočtu preddavkov). Klubom sme poslali novú
prepočítanú tabuľku, mesačný výkaz činnosti rozhodcu a výkaz cestovných náhrad. Situácia
je teraz taká, že máme 36 fakturantov, 26 dohodárov a 27 nemáme ešte definovaných.
p. Hank – upozornil na dohodu o vykonaní práce, ktorá uvádza, že odmena za vykonanie
pracovnej úlohy je splatná mesačne po jej vykonaní a zdokladovaní najneskôr do 30. dňa
nasledujúceho mesiaca. Nedoručením mesačného výkazu práce v dohodnutom termíne zaniká
nárok na vyplatenie dohodnutej odmeny za daný mesiac. Toto sa musí v dohode upraviť.
p. Hank – navrhuje, aby sa centrálne vyplácali iba rozhodcovia, vykonávajúci činnosť na
dohodu a fakturujúci rozhodcovia budú vyplatení priamo v kluboch. Mali by sa vyplácať
odmeny aj cestovné náhrady /stravné, cestovné, ubytovanie/ na základe mesačného výkazu
rozhodcu. Spracovateľský poplatok za kluby môže ostať v pôvodnej platnosti.
p. Stražay – musíme upraviť aj vykonávacie pokyny.
p. Kraščenič dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovalo 8 členov SR SVF, z toho:
Za – 8
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
SR SVF schválila a zároveň upravuje pôvodné rozhodnutie SR SVF vo veci z 8.11.2017 :
Zavedenie centrálneho vyplácania rozhodcov s účinnosťou o d 1.1.2018 s tým, že :
- sa budú vyplácať touto formou iba rozhodcovia, vykonávajúci činnosť na
dohodu
- budú sa vyplácať odmeny aj cestovné náhrady /stravné, cestovné, ubytovanie/ na
základe mesačného výkazu rozhodcu.
- kluby nebudú hradiť zálohy.
- SVF bude fakturovať klubom mesačne.
- spracovateľský poplatok za kluby ostáva v pôvodnej platnosti.
- fakturujúci rozhodcovia budú vyplatení priamo v kluboch
- úpravu VP v zmysle schváleného.

K bodu 9:
p. Haťapka – navrhuje vypracovať list s výzvou na kluby ohľadne zaslania návrhov na zmeny
v stanovách SVF tak, aby do 15.2.2018, posielali členovia SVF podnety a návrhy na zmeny,
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ktoré budú následne prerokované v Legislatívnej komisii a tá navrhne finálne znenie úpravy
stanov Správnej rade SVF. Návrh SR sa predloží na schválenie na najbližšej konferencii SVF.
p. Holienčik - požiadal, aby materiály na zasadnutie SR SVF prišli minimálne 7 dní pre jeho
konaním a požiadal preveriť nesúlad prečo pozvánka z programom musí ísť 7 dní pred
konaním zasadnutia a doplňovanie bodu programu je 10 dní pred konaním zasadnutia.
p. Kraščenič – do programu SR SVF môžeme zakomponovať akýkoľvek bod, prípadne ho
preberieme v rôznom.
p. Singer – SR by mala schváliť plán zasadnutí SR SVF alebo aspoň termín najbližšieho
zasadnutia SR, aby sme mohli včas a v predstihu pripraviť a poslať materiály. Podľa Stanov
SVF musíme poslať pozvánku s programom a materiály na zasadnutie 7 dní pred konaním.
p. Holienčik – navrhuje, aby SR SVF zasadala každý mesiac až do najbližšej Konferencie
SVF a taktiež navrhuje samostatné stretnutie k rozpočtu SVF.
p. Kmeť – navrhuje, aby zasadnutia SR SVF prebiehali v poobedných hodinách.
p. Holienčik – požiadal, aby všetky výstupy členov SR SVF do médií boli najprv prejednané s
prezidentom.
p. Kraščenič - navrhol založiť emailové kontá členov SR SVF.
p. Vestenická - V zmysle stanov SVF je povinnosť zverejniť zápis z rokovania SR SVF do 15
dní. Navrhuje, aby SR skrátila termín pre zverejnenie zápisu na 7 dní od skončenia zasadnutia
a zároveň z dôvodu lepšej informovanosti volejbalového hnutia, by mal byť zaslaný
hromadným emailom volejbalovým klubom, prostredníctvom linky na stránku, kde bol
zverejnený.
p. Vestenická – navrhla aktualizovať údaje na stránke SVF
p. Holienčik – vyjadril prezidentovi SVF a sekretariátu SVF pochvalu za veľmi profesionálne
pripravenú konferenciu SVF, ktorá bola vnímaná velmi pozitívne a organizačne bola
zvládnutá na vysokej úrovni.
p. Holienčik - vyjadril sa k stránke SVF, ktorá je na veľmi dobrej úrovni. Vzhľadom na to, že
pracoval dlhé roky v marketingu porovnal aj ostatné stránky športových zväzov na Slovensku.
Je potrebné však odstrániť neaktuálne údaje.
p. Vestenická - centrálny informačný systém športu zatiaľ nefunguje, športoví odborníci majú
problém sa do systému nahlásiť. Požaduje, aby boli zaslané bližšie informácie, v akom stave
sa nachádza príprava informačného systému a kedy bude spustený.
p. Vestenická - Vyjadrila sa k Dozornej rade SVF, kde navrhla za členov dvoch kandidátov.
Štefana Baláža a Imricha Olejníka.
p. Prieložný – navrhol pripraviť zoznam s emailovými adresami a telefonickými kontaktmi na
členov SR SVF.
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p. Prieložný – kto má na starosti mládež alebo reprezentáciu v SR SVF? Bude presadzovať
odborníkov.
p. Singer - Reprezentácia aj mládež je priamo v gescii prezidenta, gen. sekretára a úseku
reprezentácie a mládeže, kde sú na to určení profesionálni pracovníci. Všetky oblasti, ktoré
nie sú vymedzené v SR spadajú pod prezidenta a generálneho sekretára.
p. Prieložný - ako to je v COP? Či bolo COP právnym subjektom aj na konferencii SVF,
nakoľko v adresári SVF vystupujú pod IČOm SVF.
p. Singer - COP je právnym subjekt, má vlastné Stanovy a IČO.
p. Kraščnič – SR SVF nariaďuje opraviť v adresári údaje ohľadom COP.
p. Suchánek – požiadal o finalizáciu registrácie Oblastných výborov SVF. Poslať potvrdenie
o registrácií do SVF a rozhodnutie z matriky.
p. Dubovec – opýtal sa ma ME vo volejbale, v akom to je stave? Ako je to s financovaním
projektu? Bude poplatok za práva a organizáciu šampionátu vo výške 300 000 € mimo
rozpočtu SVF?
p. Kraščenič – na ME sme podali prihlášku, máme už aj spätne potvrdené z CEV, že sme
jedným zo štyroch organizátorov. Vstupný poplatok ako aj náklady na organizáciu nezaťažia
rozpočet SVF. Samozrejme budeme sa uchádzať o viacero dotácií z rôznych zdrojov, ako
napr. MŠ SR, ktoré každoročne poskytuje dotáciu na projekty významných podujatí.
p. Singer – informoval k ME žien o stretnutí v sídle CEV v Luxembourgu a najbližších
krokoch týkajúcich sa organizácie ME. Návrh termínu ME žien je 23.8. až 8.9.2019. Zatiaľ sú
potvrdené len finálové zápasy v Turecku, miesta štvrťfinálových a semifinálových zápasov sú
stále otvorené. V krátkom čase musíme vypracovať kompletnú dokumentáciu k ME a zaslať
tieto podklady na CEV. Musíme určiť miesto kde sa ME uskutočnia, športovú arénu,
zabezpečiť ubytovacie kapacity a urýchlene vypracovať marketingový plán. Začiatkom
budúceho roka sa uskutoční prvé oficiálne koordinačné stretnutie organizátorov ME
pravdepodobne v Belehrade alebo v Luxembourgu.
p. Kraščenič – keďže už neboli ďalšie otázky alebo iné podnety, poďakoval sa všetkým za
aktívnu účasť a ukončil rokovanie. Ďalšie zasadnutie SR SVF sa uskutoční dňa 22.1.2018

Zapísala: Katarína Palkovič

19.12.2017

Za správnosť: Martin Kraščenič
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